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Posem per cas que som mem-
bres d’una entitat social, del ter-
cer sector, d’una associació en
què treballem per millorar les
condicions de vida d’algun
col·lectiu. I ho fem de manera vo-
luntària, en les (poques) hores
que ens queden lliures després
d’una jornada completa de feina.
I que hi treballem de valent,
però de vegades sense els recur-
sos materials necessaris o sense
l’estructura que es precisa. Així
és com acostumen a treballar la
majoria de les persones que for-
men part d’alguna entitat del ter-
cer sector. Amb tanta bona fe
com pocs recursos. 

Destinada a dinamitzar des

de l’economia social la vida dels
barris més afectats per la crisi
neix la Comunalitat BDN.Sud.
“Això és l’acció comunitària de
tota la vida, però professionalit-
zant les estructures de les asso-
ciacions”, defineix Ricard Vila-
regut, membre de l’Ateneu Co-
operatiu del Barcelonès Nord. 

És precisament la Xarxa d’A-
teneus Cooperatius la impulso-
ra de les Comunalitats, junta-
ment amb la Direcció General
d’Economia Social, el Tercer
Sector i les Cooperatives de la
Generalitat. “La Comunalitat
BDN.Sud forma part dels 22
projectes del programa Noves
Comunalitats Urbanes impul-
sat pel Departament de Treball,
amb una partida de 9.850.000
euros, dels quals 350.000 es
destinaran al projecte de Bada-
lona”, deia el director general

d’Economia Social, Josep Vi-
dal, durant la presentació de
BDN.Sud el passat 15 de juliol. 

La seu badalonina de les co-
munalitats és fruit del conveni
signat entre la Fundació Bada-
lona Capaç, la Cooperativa Gra-
magraf, la Plataforma Sant Roc
Som Badalona i l’Ajuntament.
“Estem contents que la ciutat
surti al mapa de l’economia so-
cial amb projectes que col·labo-
rin en la transformació del país”,
va dir el primer tinent d’alcalde,
Alex Montornès. 

BDN.Sud actuarà als barris
de Sant Roc, el Congrés, la Mora,
Artigues i el Remei. “L’objectiu
és la creació d’ecosistemes co-
operatius vinculats a l’econo-
mia social per respondre als
reptes de cohesió social, de po-
bresa energètica i per reforçar l’e-
conomia circular i l’economia so-

cial”, explica Vilaregut des de l’A-
teneu Cooperatiu. 

Com aterrarà a la vida diària
de les persones més necessitades
aquest seguit de bones inten-
cions és la clau de volta del pro-
jecte: “La Comunalitat BDN.Sud
enfortirà les entitats, ens servi-
rà per millorar l’organització,
per tenir més capacitat admi-
nistrativa i podrem digitalitzar
tota la informació que gestio-
nem”, afirma esperançat Carles
Sagués, de la Plataforma Sant
Roc Som Badalona. 

Sagués recorda que l’entitat va
néixer fa més d’una dècada, i
que aleshores els seus propòsits
pivotaven entre la promoció cul-
tural del barri i la dinamització de
la seva vida social. Anys després,
però, Sant Roc Som Badalona és
una entitat referent en aturar
desnonaments i en la inserció so-

ciocomunitària de les persones en
situacions de vulnerabilitat. “La
realitat ens va passar per sobre”,
assumeix Sagués. 

Els membres d’aquesta enti-
tat no són experts en adminis-
tració ni en redactar, presentar
i justificar subvencions. Les aju-
des econòmiques i de recursos
que contempla la Comunalitat
BDN.Sud podran deslligar els
membres de les entitats d’a-
questa mena de feines admi-
nistratives, permetent-los bolcar-
se en la seva autèntica raó de ser.
“Darrere d’un desnonament hi
ha altres problemes que fins ara
no podíem gestionar i que amb
ajuda podrem derivar a altres en-
titats”, declara Sagués. 

Els detalls de BDN.Sud s’ex-
posaran el pròxim 28 de setem-
bre “en una gran assemblea
d’entitats”, avança Vilaregut.

Foto de família dels signants del conveni que ha possibilitat la creació de la Comunalitat Urbana BDN.Sud, el mateix dia de la signatura. Foto: Ajuntament

Ajudar els que ajuden
» Neix la Comunalitat Urbana BDN.Sud, que desplegarà projectes per enfortir les entitats socials
» Aportarà 350.000 euros per fomentar l’escolarització, l’habitatge digne i la inserció laboral

Gerardo Santos
BADALONA
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Una influencer és traslladada des de l’aeroport en cadira de
rodes amb un “mal agonitzant” i al final descobreix que

tenia gasos. Li ha passat a la brasilera Vitoria de Felice, que ha
reconegut que li feia vergonya tirar-se un pet davant el xicot.

La policia italiana persegueix, reté i escorcolla a punta depistola el jugador del Milan Tiémoué Bakayoko (francès
d’origen ivorià) fins que els agents s’adonen de qui és.
L’actuació ha estat titllada de racista. I amb raó.

“Prohibit practicar sexe anal/oral/vaginal a la biblioteca”. Això
diu el cartell d’una biblioteca catalana que s’ha fet viral a

Twitter, on @kozackkkha compartit la imatge i una reflexió:
“Que animat que està el panorama si han hagut de posar això”.

Un govern espanyol amb Iglesias de president,
Junqueras i Otegi de vicepresidents i Echenique com a

ministre de Defensa. És l’anunci que ha fet Iglesias en ser
preguntat pels mitjans. Avisem per si de cas: feia broma.

LA FOTONia Escolà/ACN

Aire fresc

Podem distingir si la ciutat on vivim és bonica o
no? En quins paràmetres basaríem la nostra afir-
mació? Quins elements consideraríem per opi-
nar sobre la bellesa de Badalona, en el nostre cas?

Em permeto proposar el contingut d’un vídeo d’a-
nimació molt interessant, elaborat per The School of
Life. He trobat aquest vídeo per casualitat, però el con-
tingut, al meu entendre, és de gran valor. Parla dels sis
factors fonamentals que fan atractiva una ciutat. El ví-
deo només està disponible en anglès i no té subtítols
ni en espanyol ni en català. Val la pena, però, resumir-
lo, tot i que recomano visionar el vídeo per l’alta qua-
litat de l’animació.

Tot comença amb una simple observació: avui en
dia som molt bons per produir objectes bonics de veu-
re i amb un disseny atractiu, com ara cotxes, telèfons
intel·ligents o avions. Malauradament, no es pot dir el
mateix de les ciutats. Quantes ciutats coneixem que si-
guin realment boniques? Si observem les que realment
ho són, es van construir fa molt de temps.

El personal d’School of Life, el canal de YouTube que
va publicar el vídeo (força llarg, dura 15 minuts), va bus-
car els sis paràmetres fonamentals que fan bella una
ciutat. Descobrim-los tots:

1. Ni massa caòtica, ni massa ordenada:Una
de les coses que apreciem en una ciutat és l’ordre, que
hi hagi simetria. Moltes ciutats estan completament des-
ordenades: una teulada inclinada immediatament
adjacent a una teulada plana; tot seguit, una construcció
baixa i ampla i després, unes torres altes.

De la mateixa manera, el factor contrari pot ser un
problema. Massa ordre no fa bella una ciutat. Els bar-
ris amb grans extensions que semblen repetir-se idèn-
tics a si mateixos durant centenars i centenars de me-
tres creen llocs anònims i alienants.

La situació ideal és una barreja de dos factors: va-
rietat i ordre.

2. En contacte amb la vida:Moltes ciutats mo-
dernes estan plenes de llocs morts, travessats per au-
topistes que no ofereixen res a veure als que passen per
elles. Centres de negocis anònims plens de gratacels alts.
Sens dubte, dins d’aquestes torres hi ha gent treballant
en coses apassionants, però a fora ningú ho sap, per-
què els carrers d’aquests llocs són freds i desorienta-
dors. A peu de carrer, la vida és absent.

Els carrers que estimem, en canvi, són totalment
diferents: pots trobar un bar, un pub, una xarcute-
ria, botigues... pots veure que les coses evolucionen
i continuen endavant. Són els carrers que estimem
perquè estan plens “de vida”. Podem veure gent tre-
ballant, fent encàrrecs i mantenint relacions socials
amb altres persones.

3. Compacta:En el passat, poder viure sol era una
fita. Les famílies de les classes més pobres vivien totes
juntes en cases petites. Poder viure cadascú a casa seva,
sol amb la seva família, va ser un gran èxit.

En les últimes dècades del segle XX, molta gent,
tan bon punt tenien els diners suficients per pagar-
la, es traslladaven a una casa particular, allunyada dels
altres. I per a les ciutats això va ser un desastre. Molts
barris s’han tornat freds, anònims, poc atractius i són
un gran malbaratament d’energia i espai. Tenen grans
extensions i estan connectades per vies ràpides. Tot
això, per satisfer la nova necessitat social de viure llu-
ny dels altres.

El que necessitem són ciutats compactes i ordena-
des. Totes les ciutats més boniques són compactes i a
més disposen de places i altres llocs de reunió públi-
ca. L’art de construir quadrats a l’època moderna està
en fort declivi. Les places més boniques que embellei-
xen les ciutats daten de dècades enrere. 

4. Orientació i misteri:Per definició, les ciutats
són grans. Però les ciutats que agraden a molta gent te-
nen molts carrers secundaris i carrers petits que creen

una sensació de misteri. Passejant per aquests carrers,
et pots sentir com si ja no estiguessis a una ciutat. I és
realment agradable sentir-se perdut en una ciutat i des-
cobrir-la. El Dalt de la Vila badaloní n’és un exemple.

Evidentment –ho veiem en el vídeo– hi ha d’haver
un equilibri entre carrers grans i carrers petits. Ne-
cessitem ciutats amb dos tipus de llocs: llocs de mis-
teri i llocs d’orientació.

5. Factor d’escala: El vídeo que comento, de
The School of Life, How to Make an Attractive City,
recorda que les ciutats modernes estan plenes d’e-
dificis grans. Els valors d’una empresa no coincidei-
xen amb la mida de les seves construccions. A mol-
tes grans ciutats s’alcen els gratacels alts, seu de grans
multinacionals.

A la ciutat ideal, cada edifici hauria de tenir cinc pi-
sos, no més. Els urbanistes actuals ens diuen que les
construccions més altes s’han d’evitar i compactar de
manera ordenada. Pot haver-hi una construcció més
gran, però s’hauria de dedicar al que realment impor-
ta, a un valor en què la societat creu i que expressa una
necessitat a llarg termini.

6. Localitzar:És una mica desconcertant agafar
un avió, marxar i, en aterrar, no poder reconèixer im-
mediatament on ets. No ens agrada veure edificis que
podríem veure en qualsevol altre lloc del món. Cada so-
cietat té tradicions diferents, cert. Segons el vídeo, les
ciutats han de tenir uns caràcters forts i peculiars, vin-
culats a l’ús de materials i formes locals pròpies del lloc.

És fàcil treure conclusions després de visionar el ví-
deo. Els obstacles per construir ciutats boniques tenen
dos factors principals: a) Confusió intel·lectual sobre
què és bell i què no: això ve de l’opinió que ningú té dret
a decidir què és bell i què és lleig, que la bellesa és sub-
jectiva. b) Manca de voluntat política a l’hora d’esta-
blir i fer complir les normes precises a implantar en la
construcció de nous nuclis urbans.

per Estanis Alcover i Martí

Què té Badalona per ser bonica?
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Incendi en un edifici de la plaça Badalona1

2
Tiana tindrà 42 aparcaments 
nous a tocar del centre

Més llenya al foc, és la guerra

La Guàrdia Urbana de Badalona 
demana un augment de sou

Inauguren mig quilòmetre 
més de carril bici a Sant Adrià

El + llegit línianord.cat
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A les xarxes

@MarPoyato: Dolores Delgado plega
com a fiscal general de l’Estat per motius
de salut. Delgado ho ha comunicat a la
ministra de Justícia, Pilar Llop.

@324cat: Els Agents Rurals, sobre l’in-
cendi del Pont de Vilomara: “La principal
hipòtesi de treball és que l’origen sigui la
intencionalitat”.

#IncendiIntencionat

@freeannagabriel: L’ordre de detenció con-
tra Anna Gabriel queda sense efecte. Acom-
panyada pels seus advocats, s’ha personat a
Madrid davant el Tribunal Suprem.

#TornaAnnaGabriel #DoloresDelgadoPlega

La lupa

El 16 de juny, al teatre ba-
daloní Margarida Xirgu,
es va presentar l’Informe

2021 del Baròmetre dels drets dels
infants i adolescents a Badalona.

Qui aquí escriu recorda que a
Badalona, durant la dècada dels
70, les associacions de veïns van
liderar, a més de reivindicacions
urbanístiques, la demanda de
més i millors escoles. Actual-
ment, algunes d’aquelles reivin-
dicacions continuen pendents. 

Gràcies a la seva lluita, la seva
constància i el seu compromís
amb la ciutat, el primer ajunta-
ment democràtic va prioritzar en
les seves actuacions la solució
d’aquest greu problema. La ma-
joria de les escoles que avui te-
nim es van construir durant
aquell període. Van ser anys de
molta participació activa del ve-
ïnat. Tothom tenia clar que sen-
se escoles no es podien millorar
les condicions de vida. En l’e-
ducació comença tot.

Lògicament, aquest lideratge
i protagonisme que van tenir
les associacions de veïns es va
deixar a les AMPA, que durant
un bon temps van continuar
treballant coordinadament per
aconseguir millorar l’escola pú-
blica amb la col·laboració dels
mestres i, en molts casos, de les
mateixes associacions de veïns.
Lamentablement, el distancia-
ment entre el moviment veïnal i
les AMPA cada vegada va ser
major. I és així com l’escola va
oblidar-se dels problemes del
barri i les associacions de veïns,
dels problemes de l’escola.

De nou, cinquanta anys des-
prés, ens trobem en una situació

greu per la manca de planifi-
cació dels últims anys. Molts
nens i nenes estan escolaritzats
en mòduls i altres no tenen clar
on aniran el pròxim curs. I
això és injustificable.

Les famílies i, sobretot, els
seus fills no poden renunciar a
un dret constitucional, i és res-
ponsabilitat de les administra-
cions garantir-lo. Cal que les
AFA (el nom que acostumen a
tenir ara les AMPA) i les asso-
ciacions veïnals tornin a tre-
ballar plegades per posar fi a un
problema que afecta centenars
d’escolars que no reben l’ense-
nyament en les condicions ade-
quades, malgrat l’esforç dels
mestres i les famílies.

Des del moviment veïnal
hem considerat sempre que a
l’escola hi ha espais que es po-
den compartir. L’escola és un
equipament comunitari i, per
tant, els seus espais han d’estar
oberts i al servei del veïnat.

Actualment, ens trobem
que moltes de les activitats que
es fan a les escoles, i que abans
gestionaven les AMPA, avui
estan privatitzades i obertes
tan sols als infants que poden
abonar la quota. Això no faci-
lita la participació i no ajuda a
millorar la integració de les fa-
mílies nouvingudes, ja que són
especialment aquestes les que
no poden afrontar els costos.

Així doncs, uns dels pocs

bons equipaments que tenim
als barris s’han privatitzat i, si
bé el seu control el porta l’AFA,
la gestió, en molts casos, està en
mans privades. Cal, per això,
que des de la FAVB s’impulsi la
implicació de les associacions
de veïns i altres col·lectius en
l’ús de determinats espais de les
escoles i en l’organització d’ac-
tivitats obertes a tothom.

Evidentment, això serà pos-
sible si, a més de la col·labora-
ció de les AFA, aconseguim el
suport de l’Ajuntament. Te-
nim l’experiència de les portes
obertes durant determinats
dies i ningú en podrà negar l’è-
xit. Si volem millorar la cohe-
sió social i la convivència entre
el veïnat, cal prioritzar el nos-
tre compromís amb els veïns
per obrir les escoles al barri. 

Algú s’imagina que durant
uns dies de l’any es tanquessin
les instal·lacions esportives i al-
tres equipaments públics?

Aviat es construirà el nou
institut Ca l’Arnús i les ins-
tal·lacions esportives seran co-
munitàries. Si l’Ajuntament
n’assegura la vigilància, es po-
dria crear un consell d’usuaris
del qual formarien part les as-
sociacions veïnals i altres enti-
tats, que podrien assumir (amb
el suport d’altres administra-
cions) l’organització d’activitats
per als infants dels barris, cosa
que milloraria la cohesió social.

Obrim les escoles
per Pedro Jesús Fernández

Els semàfors

El projecte de Comunalitats
Urbanes suposa 

un pas endavant en la
professionalització de les
persones que treballen en

entitats del tercer sector. La seu
badalonina, BDN.Sud, es va
presentar divendres passat. 

pàgina 3Generalitat

Santa Coloma de Gramenet 
és el municipi de l’àrea

metropolitana de Barcelona que
menys recollida selectiva de
residus fa: només un 24,7% 
de les escombraries recollides. 
Li disputen la darrera posició

Badalona i Sant Adrià.
pàgina 12Aj. de Santa Coloma

Tiana, tanmateix, és el municipi
de l’àrea metropolitana de
Barcelona que més recollida
selectiva de residus fa: més 
d’un 80% de les escombraries
recollides. El municipi fa anys

que utilitza el sistema 
porta a porta amb èxit.

pàgina 16Aj. de Tiana
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Estrena lluïda. Divendres
15 de juliol, en plena ona-
da de calor, Espai Línia es

va omplir de gom a gom en el dia
de la inauguració d’aquest primer
Centre de Comunicació de Pro-
ximitat impulsat pels diaris Línia
i Comunicació 21 al carrer Giro-
na, 52 de Barcelona.

Entre les prop de 150 persones
que van assistir a l’acte inaugural
hi havia polítics de la primera lí-
nia de gestió de la metròpoli, pe-
riodistes de renom i cares cone-
gudes dels moviments veïnals.
Molt pocs van voler perdre’s la
presentació del nou espai, que vol
convertir-se en un centre de tro-
bada de tots els barris metropo-
litans: la Casa dels Barris. L’edi-
tor del Grup Comunicació 21 i im-
pulsor de la iniciativa, David Cen-
tol, resumia l’essència del nou cen-
tre en el seu discurs de presenta-
ció, assenyalant que “Espai Línia
és una idea més que un espai; una
idea oberta a tothom”.

En aquest sentit, Centol va dei-
xar clar que el nou espai té com a
objectiu trencar la barrera entre
els lectors i els mitjans que mas-
sa vegades s’ha instal·lat en el sec-
tor de la comunicació. “Volem re-
connectar amb els lectors, però
també amb les fonts d’informació,
amb els territoris metropolitans i
amb les administracions, espe-
cialment les municipals”, afir-
mava l’editor. És per tot això que
Espai Línia serà un indret on es
crearan continguts, però on tam-
bé es duran a terme exposicions
–la primera, ja en marxa, porta
per títol La Barcelona descone-
guda i vol fomentar el turisme
km0–, cicles de conferències i de-

bats, com el que just el dia abans
ja va organitzar a Espai Línia el
diari Ara sobre el dèficit fiscal i
d’infraestructures.

El local, de 368 metres qua-
drats, està perfectament habili-
tat i equipat per atendre tota
mena de trobades, amb una bona
acústica, així com grans exposi-
cions gràfiques i audiovisuals. Es-
pai Línia vol estar al servei de to-
tes les entitats, associacions de
veïns i empreses vinculades amb
el valor de la proximitat. Tots els
serveis són gratuïts.

EL VALOR DE LA PROXIMITAT
El primer tinent d’alcaldia de
l’Ajuntament de Barcelona, Jau-
me Collboni, que va intervenir en
l’acte, va remarcar la necessitat de
tenir mitjans i administracions
més properes a la ciutadania. “Hi
ha coses que passen a la ciutat
que si no les expliqués la prem-
sa local no ho faria ningú”, afir-
mava el socialista.

Collboni posava com a ex-
emple el bateig de dos gegants a
la Verneda, una festa popular de
gran impacte en aquest barri
barceloní però que no hauria
tingut repercussió sense diaris
com els Línia. Tal com recorda-
va Collboni en la seva interven-
ció davant d’una sala plena, en
veure aparèixer aquella notícia
als mitjans, el veïnat de la Ver-
neda es va sentir orgullós i feliç.
“Calen projectes com aquest,
que són una ambaixada del món
local al centre de Barcelona”, va
afirmar el primer tinent d’alcal-
dia de la capital catalana, que va
destacar que “Espai Línia és un
projecte innovador”.

De la mateixa manera, Ra-
mon Grau, president de l’Asso-
ciació de Mitjans d’Informació i
Comunicació (AMIC), va consi-
derar, durant el seu discurs, que
“el periodisme local és cabdal
tant per a la llengua com per al
país”. “Si hi ha un col·lectiu de
mitjans que des de sempre han
contribuït a arrelar i a constru-
ir identitat, que han defensat la
llengua, que han esdevingut una
eina de participació i pluralitat,
que enforteixen la democràcia i
que són un filtre contra les no-
tícies falses, aquests són, en
bona part, els mitjans de l’A-
MIC”, va argumentar Grau. “El
cas dels diaris Línia ho exem-
plifica clarament, perquè expli-
quen la realitat de Barcelona i de
la regió metropolitana des del ri-
gor i el coneixement més proper,
i amb professionalitat”, va afegir.

Qui també va intervenir en
l’acte inaugural va ser el secretari
de Difusió de la Generalitat de
Catalunya, Jofre Llombart, que
també va reivindicar la proximi-
tat i va apuntar que els mitjans de
comunicació han de ser espais
d’anada però també de tornada,
és a dir, projectes que obrin les
seves portes, tal com planteja el
nou Espai Línia.

ESPERANÇA ENMIG DE LA CRISI
El periodisme és una professió
travessada per moltes crisis. Du-
rant l’acte, cap dels discursos va
negar quelcom que sembla evi-
dent: la crisi del paper, la crisi eco-
nòmica i els moments d’incerte-
sa global per la guerra d’Ucraïna
i la pandèmia són sempre un fre
a qualsevol iniciativa innovadora.

Malgrat això, Espai Línia va
presentar-se com un projecte am-

biciós. “El mitjà de comunicació
total ja no pot ser només en digi-
tal o en paper”, deia Centol. L’e-
ditor del Grup Comunicació 21 va
anar un pas més enllà en reivin-
dicar que el nou projecte vol ser un
espai “on passin coses que tingu-
in repercussió”.

La idea va ser compartida per
Llombart, el qual, en un moment
en què tot passa de pressa i a in-
ternet, va aplaudir un projecte com
Espai Línia que reivindica la pre-
sencialitat i les coses fetes amb
temps. Amb tot, el secretari de Di-
fusió de la Generalitat de Catalu-
nya va encoratjar els presents a la
sala a donar suport al primer
Centre de Comunicació de Proxi-
mitat. “Animo tothom a ajudar a
omplir de vida Espai Línia perquè
sigui un projecte d’èxit. Les pa-
raules d’avui ara les hem de traduir
en fets”, va concloure Llombart.

Collboni: “Espai Línia ésunaambaixada 
delmón local al centredeBarcelona”

Prop de 150 persones van assistir a l’acte inaugural. Foto: Joanna Chichelnitzky

El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, intervenint en l'acte. Foto: Joanna Chichelnitzky
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‘Molt de gust’ per potenciar 
la gastronomia local

RESTAURACIÓ4Badalona amb
molt de gust és el nom del pro-
grama que haurà de potenciar la
restauració i convertir-la en un
actiu principal de l’oferta turís-
tica de la ciutat: “A Badalona no
hi ha hagut model turístic des de
fa massa anys, calen eines i
aquesta iniciativa n’és una”, as-
segura el primer tinent d’alcal-
dia i regidor de l’Àmbit d’Impuls
de la Ciutat, Àlex Montornès.

El programa impulsarà ac-
cions per donar valor als esta-
bliments de cuina singular, d’e-
laboració pròpia, i de qualitat:
“Redactarem una guia gastro-
nòmica de la ciutat que es re-
partirà entre empreses, hotels i
fires de turisme”, explica Mon-
tornès. El regidor avança que la
següent fase del projecte treba-
llarà amb altres establiments
com ara forns, gelateries o pubs.

Pisos socials a la nova plaça
de l’actor Jordi Dauder

HABITATGE4La ciutat té una
plaça nova, la de Jordi Dauder i
Guardiola. I la plaça ve apare-
llada amb una doble promoció
d’habitatge social, l’Edifici Lle-
vant i l’Edifici Gregal. 

Situada entre l’avinguda dels
Vents i el carrer Batllòria, la
nova plaça compta amb zones
verdes i espais comunitaris. Els
dos edificis d’habitatge protegit
que l’envolten han estat pro-
moguts per la cooperativa d’ha-

bitatges ARAUCA. L’edifici Lle-
vant té 56 habitatges en règim de
venda i l’edifici Gregal compta
amb 80 habitatges de lloguer so-
cial. A la inauguració del passat
19 de juliol van assistir l’alcalde
Guijarro, la consellera de Drets
Socials, Violant Cervera; i els di-
rectors de les cooperatives im-
plicades. Guijarro va recordar
l’actor Jordi Dauder, que dona
nom a la plaça, “un badaloní
compromès amb la ciutat”.

ESPORTS4La sala Pont del Pe-
troli de l’Hotel Marina Port de
Badalona va acollir dimarts la
presentació de la Copa del Rei de
Bàsquet, que se celebrarà a Ba-
dalona del 16 al 19 de febrer.

Més de mig any abans de l’es-
deveniment, l’alcalde Rubén
Guijarro i el president de l’ACB,
Antonio Martín van escenificar
l’acord que porta la Copa a la ciu-
tat, 38 anys després. 

L’acte va començar amb un
diàleg a quatre entre la periodis-
ta de Llefià, Sara Muñoz; l’en-
trenador del Baxi Manresa, Pedro
Martínez; la jugadora Anna Cruz;
i el jugador del Joventut, Joel Par-
ra: “Quan vaig saber que Bada-
lona acolliria la Copa va ser una
satisfacció molt gran perquè aquí
el bàsquet és especial”, va dir el ju-
gador de la Penya.

Després van comparèixer el
president de l’ACB i l’alcalde
Guijarro: “La Copa del Rei és
com unes miniolimpíades per a
Badalona”, va assegurar Gui-
jarro. Les inversions seran subs-
tancioses. Primer, s’ha de pagar

el cànon d’1,7 milions d’euros a
l’ACB per organitzar l’esdeve-
niment. Després, la subvenció
d’1,5 milions d’euros de la Di-
putació, que servirà per millorar
les instal·lacions esportives de la
ciutat: “A banda, es demana-
ran fons europeus per millorar
l’Olímpic”, va dir l’alcalde, sen-
se precisar la quantia. 

Poc després Guijarro anun-
ciava que la Minicopa, el torneig
de categoria infantil que es dis-
puta coincidint amb la Copa del
Rei, se celebrarà al Poliesportiu
de Llefià. S’haurà de fer una
adequació completa dels vesti-
dors, la pista i les graderies del
poliesportiu, que hauran d’aco-
llir a més de 1.000 espectadors. 

El president de l’ACB i l’alcalde durant la presentació. Foto: LíniaNord

El poliesportiu de Llefià serà la
seu de la Minicopa de bàsquet

Incendi a la plaça Badalona | Una desena de ferits
Un foc va cremar dimarts durant més de dues hores un edifici de la plaça Badalona, 
a tocar de la C-31. Vuit persones van patir inhalació de fums i dues van haver de ser 

ateses pels serveis mèdics. No es van hanver de lamentar víctimes mortals. 
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Signen un conveni per
controlar les colònies felines
MASCOTES4El Consell de
Col·legis de Veterinaris de Ca-
talunya, el Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona i l’A-
juntament han signat un conveni
per millorar la protecció dels ani-
mals de companyia. 

S’implantarà el Programa
GIF-VET, que controlarà les co-
lònies felines del municipi mit-
jançant la captura, esterilització,
registre i retorn dels animals,

una pràctica que les entitats d’a-
collida i protecció d’animals de-
manaven de fa temps.

A banda, el Consell imparti-
rà formació telemàtica d’higiene
i profilaxi als veterinaris que
col·laboraran amb el consistori
en el control de les colònies.
Tot això ajudarà a completar el
cens municipal no només de
gats ferals, sinó de tots els ani-
mals de companyia de la ciutat.

Comença la retirada de runes
perilloses de dues platges

MEDI AMBIENT4El Ministeri
per la Transició Ecològica i el
Repte Demogràfic es va com-
prometre amb l’Ajuntament
aquest dilluns a començar
aquesta setmana la retirada de
les restes de runes perilloses de
les platges d’en Botifarreta i del
Cristall. Es preveu que el procés
de retirada de les runes duri
una desena de dies.

Els treballs de retirada de les
runes els durà a terme la De-
marcació de Costes de Catalu-
nya, depenent del ministeri. El
compromís va arribar després
d’una reunió mantinguda entre
el cap de la Demarcació, el sub-
delegat del Govern d’Espanya a

Barcelona, Carlos Prieto, la re-
gidora de Medi Ambient, Rosa
Trenado i l’alcalde Guijarro.

Primer es retiraran les runes
de la platja d’en Botifarreta i des-
prés, les del Cristall. Mentre du-
rin els treballs es restringeix el
pas a les platges i, si cal, a algun
tram del Passeig Marítim. 

Les runes van quedar al des-
cobert després dels darrers tem-
porals i poden suposar un perill
per als banyistes: “La retirada de
les runes ens permetrà garantir
la seguretat de les platges i re-
cuperar-les íntegrament per al
gaudi dels milers de ciutadans
que en fan ús diàriament”, va dir
Guijarro en un comunicat.

PATRIMONI4El jutjat contenciós
administratiu número 14 de Bar-
celona ha estimat íntegrament el
recurs presentat pel Grup de
Treball sobre la Mobba.

Això vol dir queda sense efec-
te l’adjudicació i el projecte de les
obres d’enderroc, de manera
que l’edifici d’estil racionalista
s’haurà de mantenir, en bona
part, en peu i només caldrà en-
derrocar la part més vella. A
banda, el jutjat també argu-
menta que els informes presen-
tats per l’Ajuntament per no de-
clarar la nau Bé Cultural d’Inte-
rès Local (BCIL) són pobres i,
per tant, deixa sense efecte la
desestimació que va impedir de-
clarar la Mobba com a BCIL.

El Grup de Treball de la Mob-
ba, l’entitat que va presentar el re-
curs ara acceptat i que fa temps
que lluita per salvar l’edifici, va
oferir una roda de premsa la
mateixa tarda en què es va co-
nèixer la decisió judicial. L’enti-
tat va oferir als veïns, a les enti-
tats que demanen l’enderroc to-
tal i a l’Ajuntament un acord
que permeti tirar endavant un
projecte que combini la ubicació
de la fàbrica de creació a la part
que no s’enderrocarà amb la
creació d’una gran plaça verda,
que és la principal demanda,

més enllà de l’enderroc, de la pla-
taforma veïnal Parc de la Mobba.
Aquesta plataforma, però, con-
sidera que la sentència només
farà que bloquejar encara més la
situació actual.

Si les postures dels veïns són
clares, l’opinió dels polítics no ho
és tant. Tot i que la decisió judi-
cial apel·la directament al con-
sistori, no hi ha hagut un posi-
cionament de l’equip de govern al
respecte. Preguntat al respecte pel
Línia Nord, l’ajuntament manté
el silenci. Qui sí que ha parlat són
alguns dels seus membres, però
de manera individual, o remar-
cant que opinen  en nom del seu

grup polític i no pas en nom del
consistori. Així ho va fer el primer
tinent d’alcalde, Àlex Montor-
nès: “Al grup municipal d’ERC es-
tem molt contents amb aquesta
decisió judicial, demostra que la
Mobba té un valor que no s’havia
posat de manifest, s’havia d’haver
mirat amb més cura el tema del
Bé Cultural d’Interès Local”, afir-
mava al Línia Nord en conèixer-
se la decisió judicial.

Per la seva banda, l’exalcalde
Albiol es va mostrar contrari a la
decisió judicial, en la mateixa línia
que manté des que ocupava la bat-
llia. “És una decisió contrària als
interessos dels veïns”, afirmava.

El futur de la Mobba genera opinions contraposades. Foto: Línia Nord

El jutjat salva part de la Mobba
i obre la porta a protegir-la
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4Un estiu en la vida d’un infant
o d’un jove és tot un món. És el
moment en el qual la rutina es-
colar, que queda temporalment
aparcada, dona pas a dos mesos
de diversió i descans, però tam-
bé de descobriment, aventures
i amistat. Tanmateix, aquesta
imatge idíl·lica de l’estiu no sem-
pre es compleix. I és que hi ha
molts nens i nenes que queden
al marge de les activitats de
lleure estival perquè les seves fa-
mílies no tenen recursos sufi-
cients i no poden accedir a un
casal o a unes colònies. A més,
sovint les beques que hi ha dis-
ponibles no cobreixen tot el
temps que els pares necessiten
per tenir els fills gaudint alhora
que cuidats, atès que treballen.

És per aquesta raó que Nda-
vant, una empresa especialit-
zada en neteja, desinfecció i
manteniment, ha posat a l’a-
bast d’algunes de les seves pro-
fessionals casals d’estiu per als
seus fills i filles durant el juliol i
l’agost. Els municipis on es por-
ten a terme són Martorell, Ba-
dalona i Barcelona. El programa
està adreçat a famílies mono-
parentals maternes, especial-
ment aquelles amb menys re-
cursos i més necessitats, i té un
doble objectiu: per una banda,
facilitar que aquests infants pu-

guin gaudir d’un lleure estival
normalitzat i, per l’altra, que
les mares puguin continuar fent
la seva feina amb la tranquil·li-
tat de saber que els seus fills i fi-
lles estan cuidats i gaudeixen
d’uns casals que els aporten
grans beneficis. “Vam detectar la
necessitat d’algunes treballa-
dores que no podien accedir a
més jornada laboral, perquè no
podien conciliar durant l’estiu”,
explica Rosa Llamas, directora
de persones de Ndavant.

REDUINT 
LES DESIGUALTATS
Per tot plegat, la iniciativa de
Ndavant vol fomentar la conci-
liació familiar alhora que inci-
deix en la reducció de les desi-
gualtats. L’any passat, diverses
famílies van ser seleccionades
per al projecte, i enguany la
xifra és de vuit. “Es té una gran

responsabilitat a l’hora de fer la
selecció de les persones que
podem ajudar”, reconeix la
Rosa, que tot i això destaca
que es tracta d’un moment
“gratificant”. “Promovem un can-
vi de rutines perquè les famílies
portin una vida normalitzada”,
subratlla.

I no s’equivoca. Ho corro-
bora la Gisela Rivera, profes-
sional de neteja de Ndavant i
una de les vuit beneficiàries de
la iniciativa aquest estiu. “Vaig
veure la llum quan m’ho van
proposar”, reconeix, i explica
que gràcies al programa de ca-
sals d’estiu està podent conci-
liar la seva vida familiar i pro-
fessional. La seva filla Isabela té
dos anys i depèn totalment d’e-
lla, i en ser família monoparen-
tal la situació es complica, ja
que tot l’esforç de criança recau
sobre la Gisela.

És per aquesta raó que el
programa de Ndavant busca
donar respostes personalitza-
des a cada cas. En aquest sen-
tit, la Rosa detalla que l’empre-
sa, que s’encarrega de buscar un
casal adequat, prioritza que
aquest es faci a prop de casa del
beneficiari, per tal que s’adap-
ti a la perfecció a les seves ne-
cessitats i li faciliti el dia a dia.
Aquest és el cas de la Maribel
Moreno, una altra professional
de neteja de Ndavant la filla de

la qual, la Izaskun, també està
gaudint d’un casal aquest estiu,
que a més compta amb una
setmana de colònies. La jove té
diversitat funcional i el casal al
qual assisteix està adaptat a
les seves necessitats. “Com que
les meves possibilitats de mo-
bilitat no són gaire bones, el fet
que l’empresa s’hagi ocupat de
trobar-nos una opció propera a
casa m’ho ha posat molt fàcil. La
meva filla va a un casal, adaptat,
on està aprenent moltes coses
noves”, celebra la Maribel.

La seva història és similar a
la de la Gisela. La Maribel i la
Izaskun són també família mo-
noparental, i la situació de la
seva filla li ha dificultat enor-
mement la conciliació laboral al
llarg de la seva vida. És per

aquesta raó que la Maribel ex-
pressa gratitud per haver estat
seleccionada en el projecte de
Ndavant. “Que l’empresa es pre-
ocupi per la situació dels seus

treballadors és molt bo”, desta-
ca la Maribel.

De fet, aquest és un dels
punts en el qual posa èmfasi la
Rosa. “El projecte té un impac-
te molt positiu en la plantilla, ja
que persegueix el benestar, no
només de les professionals, sinó
també de les seves famílies”,
argumenta, afegint que és im-
portant que les i els professio-
nals percebin que hi ha un
“equip humà” al darrere de la
seva empresa. I la Maribel i la Gi-
sela ho constaten: “S’han pre-
ocupat molt; jo no podria haver
pagat un casal com aquest”, re-
marca la primera.

“PETIT GEST, 
GRAN IMPACTE”
L’altre benefici el reben els in-
fants i els joves. En el cas de la
Isabela, les activitats del casal li
permeten fer sortides a l’aire
lliure, visitar granges o plantar
vegetals. “És gratificant que les
persones professionals dels
nostres equips vegin que el
més important per a elles, els
seus fills i filles, estan gaudint”,
reitera la Rosa. Un sentiment de
tranquil·litat que les mares vi-
uen intensament. De fet, la Gi-
sela relata que cada nit la Isa-
bela li explica tot el que ha fet
durant el dia i les aventures
que ha viscut, i que després li
pregunta com li ha anat el dia.

És un cas similar al de la
Izaskun. La seva mare confirma
que la jove “està superconten-
ta” amb les activitats que està
fent al casal, i diu que espera
amb desig poder gaudir del

ball i de la discoteca de les co-
lònies. En aquest sentit, Nda-
vant posa l’accent en la neces-
sitat que els infants i els joves
puguin divertir-se amb un
temps educatiu de qualitat i
normalitzat, a través del qual
desenvolupin valors i capacitats
com la intel·ligència emocio-
nal i la convivència entre iguals.

Aquesta iniciativa s’emmar-
ca en el compromís social de
Ndavant, que no només vetlla
per la inclusió sociolaboral de
persones que viuen situacions
complicades, sinó que també
promou la igualtat d’oportuni-
tats, així com l’estabilitat per-
sonal i professional. “És un pe-
tit gest que genera un gran im-
pacte”, conclou la Rosa.

NDAVANT.CAT

Ndavant posa l’accent en la necessitat que els infants i els joves puguin divertir-se amb un temps educatiu de qualitat i normalitzat. Fotos cedides

Contingut especial

Casals d’estiu per a famílies monoparentals:
quan les vacances i la conciliació encaixen

Ndavant fomenta 
la conciliació

familiar i la reducció
de les desigualtats

Els municipis on es
porten a terme són
Martorell, Badalona

i Barcelona

"Vaig veure la llum
quan m'ho van

proposar", diu una
beneficiària
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La Festa Major d’Estiu tindrà
lloc del 2 al 5 de setembre

FESTES4Torna una Festa Major
d’Estiu amb la normalitat prèvia
a la pandèmia. Enguany, amb un
cartell d’artistes encapçalat per
Rosa López, Manel, Tanxugu-
eiras, Hotel Cochambre, Suu,
Andrea Motis, Varry Brava o
Miki Núñez, entre d’altres. 

“La Festa Major tindrà una
participació important del talent
local i amb un munt de propos-
tes per a tothom”, va dir l’alcal-
dessa Parlon durant la inter-
venció que va servir per presen-
tar oficialment la festa,  diven-
dres passat. Les activitats co-

mençaran amb el pregó, a càrrec
del doctor Martín Rueda, podò-
leg colomenc. Repeteixen la Fira
d’Entitats, que es durà a terme
a Can Zam i el corretapa als
migdies del cap de setmana. 

Per als més petits, els bere-
nars saludables que tindran lloc
al Parc dels Pins i que compta-
ran amb les actuacions de Dà-
maris Gelabert, Xiula i l’espec-
tacle Heavy Per Xics. També re-
petirà el vaixell Perla Ibera, l’es-
cenari mòbil en què actuaran
Mala Vida, Sondelvent, 33 Re-
voluciones i Gain Over.

COOPERACIÓ4La tinenta d’al-
caldia, Patry Jiménez, i la di-
rectora de polítiques d’alcaldia,
Inma Moraleda, van assistir el
passat dia 12 a la reunió  anual,
celebrada a Almería, de la RU-
DICEL, la xarxa de la Unió Ibe-
roamericana de Municipalistes
de Cooperació Internacional al
Desenvolupament Local. 

“L’objectiu d’aquesta xarxa és
fomentar la cooperació entre
les administracions del món lo-
cal per millorar les capacitats
dels càrrecs electes i els tècnics
a escala llatinoamericana”, ex-
plica Inma Moraleda. La xarxa
incideix en l’intercanvi d’expe-
riències, la generació d’aliances
i els agermanaments entre go-
verns locals iberoamericans.

L’alcaldessa Núria Parlon és
la vicepresidenta de RUDICEL,
el que suposa un reconeixement
a la importància i la transversa-
litat que té la cooperació a la ciu-
tat, sosté l’Ajuntament.

La reunió d’Almería va servir
per donar compte de les activi-
tats que RUDICEL va dur a ter-

me l’any 2021 i per aprovar el
programa de treball per al 2022.
A l’agenda destaca la sisena Ci-
mera Iberoamericana d’Agendes
Locals de Gènere, que acollirà
Santa Coloma del 18 al 21 d’oc-
tubre d’aquest any: “Serà la pri-
mera vegada que la cimera es
duu a terme a Europa, i estem
molt satisfetes que sigui a casa

nostra”, assegura Moraleda, que
també és membre del comitè or-
ganitzador de la cimera. 

A la cimera es tractaran te-
mes d’igualtat i s’abordarà una
agenda comuna: “RUDICEL
aporta valor afegit al municipi,
i ens permet formar part del dis-
seny de polítiques de desenvo-
lupament”, diu Moraleda.

Imatge de la trobada de la xarxa RUDICEL a Almeria. Foto: Ajuntament

Impuls al desenvolupament i la
cooperació amb Llatinoamèrica

Foto de família de la presentació de la Festa. Foto: Ajuntament

Recollida de residus selectiva | Suspens rotund
El balanç sobre recollida de residus que va publicar l’AMB dimarts aporta dades preocupants:

Santa Coloma és el municipi que menys recollida selectiva fa, molt per sota del 50% 
(un 24,8%) que exigeix la UE. Les xifres són molt similars a Badalona i Sant Adrià.
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Fotografies per sensibilitzar
sobre les discapacitats

CULTURA4Ja es pot participar
en la cinquena edició del Premi
de Fotografia Isabel Rojas. Con-
vocat per l’Ajuntament, el Con-
sell Municipal d’Accessibilitat i
l’Agrupació Fotogràfica Sant
Joan Baptista, la temàtica d’en-
guany és la discapacitat física, in-
tel·lectual o sensorial. Les foto-
grafies hauran de reflectir as-
pectes de la vida diària i es poden
presentar fins al 30 d’octubre. El

premi és un homenatge a Isabel
Rojas Castroverde, adrianenca
que va morir a causa de l’Escle-
rosi Lateral Amiotròfrica (ELA).
Aficionada a la fotografia, va
impulsar la creació de l’Arxiu
Municipal que porta el seu nom
i va lluitar per visibilitzar les per-
sones amb ELA. El lliurament de
premis serà el 2 de desembre,
Dia Internacional de les Perso-
nes amb Discapacitat.

Fruita fresca i de temporada
per als infants de La Mina

ALIMENTACIÓ4L’Agència de
Salut Pública de Catalunya, jun-
tament amb el Centre d’Atenció
Primària del barri de la Mina i
l’Ajuntament duen a terme, du-
rant el mes de juliol, una inicia-
tiva per distribuir fruita fresca i
de temporada a uns 300 infants
que participen de les activitats
d’estiu. La fruita arriba des del
Foodback de Mercabarna, el
centre d’aprofitament alimentari
que dona una segona vida a

fruites i hortalisses que són ex-
cedents i no entren al circuit de
venda ordinari. Les entitats que
rebran els aliments són PES La
Mina, el Casal dels Infants, Fem
Família, La Capsa dels Jocs,
l’Espai Jove i l’Associació Casal
Infantil La Mina. El darrer dia-
gnòstic de la salut al municipi
mostrava com al CAP de la Mina
s’havia detectat que un 23,4%
dels nens atesos patien proble-
mes d’obesitat infantil.

MOBILITAT4Divendres passat
es va inaugurar un nou tram de
carril bici de 500 metres de
llarg. Discorre pel carrer del Ti-
bidabo, entre el carrer d’Extre-
madura i la rotonda de l’Arc. 

A l’acte d’inauguració hi
van assistir l’alcaldessa Filo
Cañete i el vicepresident de
Mobilitat, Transport i Sosteni-
bilitat de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), Antoni
Poveda. L’alcaldessa Cañete va
assegurar que el nou tram de
carril bici és una mostra de l’in-
terès del consistori en “cons-
truir model de ciutat, potenciar
la salut, el medi ambient i la
mobilitat sostenible”.

Les obres van començar el
passat mes de setembre i han
costat més de dos milions d’eu-
ros. El tram pertany a l’eix 3 de
la Bicivia, que està completat en
un 75%  segons assegura l’AMB,
i que acabarà comunicant el
Prat de Llobregat i Montgat. La
xarxa Bicivia va augmentar un
49% d’usuaris entre 2019 i 2021,
segons les dades de l’AMB, que

assegura que la següent fase
d’ampliació del carril bici haurà
de travessar el Pont dels Passa-
dors, endinsar-se en la trama ur-
bana de Sant Adrià i connectar
amb Badalona. 

Les connexions, però, no són
encara completes als trams in-
augurats: “Sembla un carril que
no uneix res, si vas per la rambla
de Guipúscoa, el carril bici des-

apareix un tram abans”, denun-
cia Albert Garcia, membre de
l’entitat Amics de la Bici. En
general, des de l’associació ad-
voquen per un canvi de para-
digma en què la mobilitat a mo-
tor sigui substituïda: “No calia
tota aquesta obra, sinó crear un
carril bici a peu de calçada i
amb una separació física per
donar seguretat”, opina Garcia.

Les autoritats municipals i de l’AMB durant la inauguració. Foto: AMB 

Inauguren 500 metres més 
de Bicivia al carrer Tibidabo

Tres Xemeneies | Oposició al pla urbanístic del Govern
La plataforma veïnal 3 Xemeneies ha demanat als ajuntaments de Sant Adrià i Badalona que
s’oposin a l’actual projecte urbanístic de la zona que ha presentat el Govern. L’entitat avisa 

que la Generalitat proposa “un pla amb pisos per a 5.000 veïns en zona inundable”
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Tiana, al capdavant de la
recollida selectiva de residus
RECICLATGE4Dels 36 municipis
metropolitans, Tiana és el que
millor recollida selectiva de re-
sidus fa. En concret, més del
80% dels residus recollits l’any
2021 van ser reciclars manera se-
lectiva, segons les xifres de l’àrea
metropolitana de Barcelona.

La Unió Europea obliga a re-
collir selectivament el 50% de les
escombraries des de l’any 2020.
Aquest percentatge haurà de
ser del 55% el 2025, i del 65%
deu anys després. Només vuit
municipis metropolitans supe-
ren el 50% que marca Europa.

Segons el comunicat de
l’AMB, una de les claus de l’èxit
de la recollida selectiva a muni-
cipis com Tiana és la individua-
lització de la recollida amb sis-
temes “com el porta a porta o els
contenidors intel·ligents, atès
que el sistema de contenidors
oberts al carrer ha arribat al lí-
mit de les seves possibilitats”.

D’altra banda, el consistori va
anunciar aquest dilluns el reforç
del servei de neteja dels car-
rers, amb la recuperació de la ne-
teja amb aigua a pressió a qua-
tre carrers de la població.

TRADICIONS4El passat dis-
sabte 16 de juliol, la Verge del
Carme, patrona de mariners i
pescadors, va arribar de nou en
barca a la platja de Montgat. 

Ho va fer portada pels inte-
grants de la Confraria de Pesca-
dors, i per altres voluntaris. Els
mateixos braços la van passejar
fins a la platja de l’espigó, allà on
se celebrava l’edició 39 de la
Festa Cara al Mar.

Ja fa gairebé dos-cents anys
que els homes de mar catalans
celebren la Verge del Carme.
La llegenda diu que l’almirall
mallorquí Antoni Barceló Pont
de la Terra va popularitzar el cul-
te entre els seus mariners. 

A poc a poc, la Verge del Car-
me va acabar per substituir Sant
Elm, que tradicionalment havia
estat el patró dels treballs del
mar. La tradició explica que els
navegants que es fixaven en el
firmament per ubicar-se troba-
ven l’estrella del mar (l’Stella
Maris), la Santa Maria del Mont
Carmel, i hi creien en ella com la
guia que els dirigiria sempre a

port segur, a la llum de Crist. És
per això que el ritual mariner es-
tipula que la Mare de Déu ha de
ser acompanyada per  un grup
d’embarcacions, arribar a la
platja, rebre l’homenatge del
poble pels seus carrers i acabar
el camí a l’església al son del re-
pic de les campanes. 

Així és com es va fer el dar-

rer dissabte, dia de la Mare de
Déu del Carme, a la platja de les
barques de Montgat. 

Els assistents també van gau-
dir d’entrepans de botifarra i d’u-
na sardinada, també del tradi-
cional cremat, i de l’espectacle
musical de la cantada d’hava-
neres, en aquesta ocasió a càrrec
del grup Barca de Mitjana.

La Verge del Carme arriba a la platja de Montgat. Foto: Isidre Abad

L’estrella del mar arriba de 
nou a les platges de Montgat

Tiana és el municipi metropolità que recicla millor. Foto: Ajuntament

Restriccions de mobilitat | Prevenció d’incendis
L’episodi d’onada de calor que travessa el país ha obligat els municipis de la Serralada
Litoral a prohibir el pas amb vehicles de motor. En conret, a Tiana està prohibida la

circulació a les pistes dels camins de l’Alegria, de Can Ballús, d’El Rocar i del Seminari.
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Esports Bàsquet |Alba Orois, nova base del Club Joventut Badalona 
La directora de joc molletana és l’última incorporació anunciada a la Penya. Exjugadora del
Bàsquet Femení Sant Adrià i que ha jugat els dos últims cursos a la Universitat de Maine
(NCAA), Orois reconeix que s’identifica “molt amb el projecte i els objectius del club”. 

Un bolígraf, una llibreta i els seus
pensaments. "Escriure era la
meva manera de treure tot el que
em passava pel cap. Ningú m'ha-
via obligat a ser allà, jugava mi-
nuts, tenia amigues i ho estava
aprovant tot, però sentia que
no em trobava a mi mateixa i
potser per això les companyes no
m'entenien. Encara ara no he
descobert els perquès", confes-
sa Nora Galve (l'Hospitalet de
Llobregat, 2001). Viatja als seus
vuit mesos a l'Appalachian Sta-
te University, on va aterrar per
estudiar i jugar a bàsquet a
l'NCAA estatunidenca.

"Per a mi el compromís és
sagrat i vaig fer tot el possible
per estar bé i adaptar-me... Fins
que vaig enfonsar-me i vaig ha-
ver de tornar per no fer-me més
mal. Si ara repassés aquell dia-
ri, segur que ploraria", exposa
Galve, que va deixar llegir aque-
lles reflexions als pares, el Car-
les i la Carolina, "perquè m'en-
tenguessin una mica més. Sem-
pre m'han donat suport". Fins a
les últimes setmanes no els va
dir que volia tornar perquè de-
sitjava continuar intentant-ho.

Mai té excuses i desprèn
una força i un somriure conta-
giosos. Es nota que aquesta es-
tudiant d'Educació Primària se
centra a lluitar pel que vol i no
hi ha res que estimi tant com el
bàsquet. Ho fa encara més des-
prés de tres operacions de ge-
noll. La primera, al dret, per una
distensió del lligament creuat.

Les altres dues, a l'esquerre:
ruptura del lligament lateral i
ruptura del lligament creuat.

"Mai he pensat a retirar-me,
per molt que aquesta tercera le-
sió hagi estat horrible, sobretot
al principi. Volia fer un gran any
i només vaig poder jugar quatre
partits. Em vaig trencar contra
el Celta i des del primer segon
sabia que era el lligament", as-
segura l'escorta, que aquest curs
ha jugat al Lima Horta Bàs-
quet, de Lliga Femenina Cha-
llenge. No hi continuarà.

UN PLAER I NO UN SACRIFICI
"Ara ja puc córrer i tirar, fer al-
guna acció... Em queden tres
mesos per recuperar-me. Ne-
cessito temps per agafar ritme i
posar-me forta", comenta l'hos-
pitalenca, del barri del Centre,
que acaba de finalitzar una nova
sessió amb el fisioterapeuta: "Per
a mi això no és un sacrifici. És un
requisit per tornar a fer el que
m'agrada. Així que, més aviat, és
un plaer". Els cops l'han ajudat a
conèixer-se molt més, ser molt
forta mentalment, madurar i
gestionar millor les emocions.

Disciplinada, autocrítica i
molt exigent, Galve necessita a
vegades que algú l'aturi. "És un
dels meus defectes. Si no em di-
uen prou, jo sempre faria el
màxim i cal saber dosificar la
teva energia. Costa, i tant que
costa assumir que no pots anar
al ritme de sempre. Quan et le-
siones, has de tenir molta pa-
ciència. És un procés lent i la llui-
ta mental, molt dura", reconeix.

L'entrevistada va escriure els
seus primers relats al seu esport
favorit amb 5 anys i en un equip

mixt del Casino Hospitalet. El
curs següent va marxar a l'Hos-
pitalet Centre: "Era molt petita
i no em podia imaginar que ar-
ribaria on he arribat. M'ho pas-
sava molt bé amb les amistats".
Més tard, al CB Cornellà va
aprendre "a jugar a bàsquet i a
més bon nivell" i la van trucar
per primer cop de la selecció ca-
talana. Allà va conèixer l’Helena
Briegas, la primera entrenadora
amb qui va tenir molta confian-
ça i per qui porta el número 14 al
dorsal: "M'entenia molt bé amb
l'Helena. Sabia com ajudar-me.
'Nora, calma't una mica...', em
demanava a vegades. De petita
em sobrava ímpetu a la pista",
confessa. Una seguretat que no
ha perdut amb els anys ni els en-
trebancs: "És veritat, quan jugo
tinc les idees clares i faig el que
crec correcte".

Realment no sorprèn com es
va prendre el seu debut a Lliga

Femenina, a l'Open Day de Tor-
rejón de Ardoz de 2018, amb el
Bàsquet Femení Sant Adrià i
contra el Gernika: "Abans i des-
prés del partit tenia moltes emo-
cions, però no volia despistar-
me i em vaig prendre el matx
com un més de l'esport que
sempre he practicat".

Glòria Estopà va ser qui li va
donar l'oportunitat de pujar
amb el primer equip i la idea és
que només jugués i s'entrenés
amb el sènior fins al febrer o el
març, quan s'havia de centrar
en el júnior. El pla no es va
complir perquè la jugadora es
va lesionar. Estopà i Dani José
són els entrenadors "amb qui
més m'he entès i més m'han
ajudat durant la meva carrera".

A José el va tenir també al
Bàsquet Femení Sant Adrià,
en aquest cas a infantil i a jú-
nior, i al seu últim any al club
on va tornar després de l'ex-

periència als Estats Units. La
segona lesió li va impedir jugar
a l'equip que aleshores entre-
nava César Aneas. El curs se-
güent, el 2020-2021, va ser
d'alliberació de Galve. Potser
una de les temporades en què
més ha gaudit.

Tornar a coincidir amb Dani
José i Núria Checa, amb qui ha-
via crescut a la pedrera, va ser
"molt especial". "Érem un equip
molt jove que va fer un excel·lent
paper", recorda. L'equip es va
quedar a un triomf de jugar les
semifinals de la fase d'ascens a
Lliga Femenina de Leganés.
També la van tornar a trucar de
la selecció espanyola sots 20. Va
ser el seu "retrobament" amb el
bàsquet. Amb la selecció cata-
lana ha guanyat quatre cam-
pionats d'Espanya (un infantil,
un cadet i dos júniors) i amb el
Bàsquet Femení Sant Adrià tres
campionats estatals de clubs
(infantil, cadet i júnior) i quatre
de Catalunya (preinfantil, in-
fantil, cadet i júnior).

L’AVI EMILIO
"Mon pare, en Carles, assegura
que m'assemblo molt jugant a
l'avi Emilio", confessa. L'avi
Emilio Galve va jugar, entre
altres equips, al Laietà i al Bar-
ça, va ser company d'Eduardo
Kucharski i serà sempre una
font d'inspiració per a la seva
neta. "'Nora, m'agradaria que
estimis el bàsquet com ho he fet
jo i que juguis tota la vida', em
va demanar a l'hospital. Jo era
molt petita i ho recordo com si
hagués passat ara", explica,
emocionada. Emilio, la Nora no
deixa de fer-te cas.

Toni Delgado
SANT ADRIÀ

NoraGalve té les idees clares
» L’escorta internacional, exjugadora del Bàsquet Femení Sant Adrià, ha patit 3 operacions de genoll
» “Mai he pensat a retirar-me, per molt que l’última lesió hagi estat horrible, sobretot al principi”, diu

Galve, amb la samarreta del Laietà de l’avi Emilio. Foto: Cristina Rovira
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Un cap de setmana, una excursió en ple-
na natura, un camí que hauran de fer jun-
tes per retrobar-se, però sobretot per ren-
dir un homenatge pòstum. Un brindis
dedicat a una quarta amiga morta re-
centment. Ella, la Rebeca, estarà sempre
present en aquesta road movie teatral
que es desenvolupa a una muntanya. 

Al Teatre Apolo de Barcelona.

Teatre

Paso a paso
Peter Quilter

El grup de trap en català Flashy Ice
Cream torna aquest estiu amb un EP. Af-
tersun (Delirics) és el títol d’aquest nou
treball que, segons la seva companyia
discogràfica, “és el camí a la llum després
de tanta foscor”. Els de Sabadell pre-
senten en aquest disc cinc cançons, en-
tre les quals hi ha col·laboracions amb 31
FAM o Sexenni, entre altres. 

Música

Siegfried Sassoon va ser un home com-
plex que va sobreviure a la Primera Gue-
rra Mundial i va ser condecorat per la seva
valentia. Va escriure poesia inspirant-se en
el que havia viscut i va ser idolatrat a Lon-
dres. Va mantenir relacions amb diversos
homes mentre intentava acceptar la
seva homosexualitat i va intentar buscar
respostes en el matrimoni i la religió.

Pelis i sèries

Benediction
Terence Davies

Aftersun
Flashy Ice Cream

Gaultier, cinema i moda
El CaixaForum de Barcelona acull, des del passat dia 12 i
fins al 23 d’octubre, una exposició sobre cinema i moda a

partir de la mirada del famós dissenyador Jean-Paul
Gaultier. La mostra inclou peces molt diverses: indumen-
tària, cartells, fotografies i, fins i tot, fragments de pel·lícu-
les. Tots aquests elements exploren la relació que existeix
des de sempre entre el cinema i la moda. El mateix Gaul-
tier és el director artístic i un dels comissaris d’aquesta

exposició, que també ofereix un enfocament sociològic,
abordant temes com l’alliberament de les dones.

Els culers ho han passat molt mala-
ment les últimes temporades i ne-
cessiten alegries. I Joan Laporta en
sap, de donar alegries. La d’aquest
estiu té nom i cognom: Robert Le-
wandowski (Varsòvia, 1988). Als
seus 33 anys, el jugador polonès
ha demostrat amb escreix el seu

talent indiscutible al terreny de joc
i ara està disposat a donar-ho tot al
Barça. Feia temps que s’especulava
amb el seu possible fitxatge pel FC

Barcelona i per fi s’ha fet oficial,
tancant així una etapa brillant al

Bayern de Munic. La notícia ha des-
pertat molta il·lusió entre una afi-
ció blaugrana amb moltes ganes

de recuperar l’autoestima. 

L E W A N D O W S K IQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser una estrella del futbol
Acaba de tancar una etapa brillant al Bayern de Munic

Famosos

Fitxar pel Barça
Feia temps que s’especulava amb la seva arribada al club

Il·lusió
Els culers veuen en aquest fitxatge un bri d’esperança

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Agost del 2021. La narradora i activista
afganesa Nadia Ghulam, veient que els
talibans avancen a l’Afganistan, co-
mença a moure’s desesperadament per
poder ajudar els seus. Aquestes pàgines
van néixer després de converses entre la
Nadia i la periodista Ariadna Oltra, en les
quals van parlar de com han viscut
aquest darrer any ella i els seus familiars.

Llibres

Somiant la pau
Nadia Ghulam

| Stray
Posa’t a la pell d’un gat de carrer que explora una ciberciutat de la

qual ha d’escapar. Un joc d’aventura i acció per a PC, PS4 i PS5. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

NO ELS DEIXIS ENTRAR

Vesteix-te amb roba de colors clars i, si la calor 
ho permet, que et cobreixi una mica la pell

AIGUA ESTANCADA

ROBA ADEQUADA

REPEL·LENTS

E S T I L S  D E  V I D A

i SALUT

Sembla increïble que un ésser tan petit com un mosquit
pugui arribar a ser tan molest. Però és així: un mosquit
amb ganes de festa et pot arruïnar una migdiada, un bon

àpat o una nit d’estiu. Tot i que no podem fer que desapare-
guin, sí que hi ha maneres de mantenir-los lluny. O, com a mí-
nim, d’evitar que ens piquin.
Quan estem a casa, la lluita principal és prohibir-los l’entra-

da. Si tenim les finestres obertes, el més útil són les mosquite-
res, que s’han d’instal·lar a finestres, portes i altres obertures,
segons les recomanacions del CatSalut. Una altra manera de
protegir-nos és triar la roba adequada: és millor que sigui de
colors clars i, si pot ser, que cobreixi bé el cos (cosa complicada
amb aquestes temperatures, tot s’ha de dir). Hem de tenir en
compte que els ous i les larves dels mosquits acostumen a tro-
bar-se en zones d’aigua estancada properes a la presència hu-
mana. Per tant, cal evitar aquests espais i, si es detecten acu-
mulacions d’aigua a casa, eliminar-les. Per acabar, també
comptem amb l’ajuda dels repel·lents de mosquits, que poden
ser cremes, gels, esprais o polseres. També ho són algunes
plantes i espelmes aromàtiques, que haurem de tenir a prop.

Mantenir els mosquits ben lluny

Instal·la mosquiteres a finestres i portes 
per evitar que els mosquits entrin a casa

Les claus

Els ous i les larves de mosquits solen estar en zones
d’aigua estancada properes als humans: evita-les

Fes servir cremes, esprais i polseres repel·lents 
de mosquits, així com plantes i espelmes aromàtiques
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